
 

Innspill fra Norgesunionen av soroptimister til ny handlingsplan mot menneskehandel  

 

 Vilkåret om at ofrene må vitne i straffesak mot bakmenn for å kunne benytte 

refleksjonsperiodens lengde og valgmulighet til å bli, må frafalles. 

 Politiet må gis bedre verktøy i etterforskningsarbeidet for å kunne ta bakmenn. Flere 

etterforskningsmetoder må bli tilgjengelig.  

 Informere og øke bevisstheten hos alle innbyggere også på lokalplanet om 

fenomenet menneskehandel for å søke å redusere etterspørselen etter varer og 

tjenester utført av mulige ofre. Dette gjelder over hele landet. Ideelle organisasjoner 

kan bidra i det forebyggende arbeidet med eksempelvis å holde åpne seminarer, 

teaterforestillinger om tema og få det inn i videregående skoler via Den kulturelle 

skolesekken (DKS). Vi har erfaringer for at det er tiltak som fungerer bra. 

 Handel med barn skal forhindres. Det må være særdeles viktig at ansatte i politi, toll, 

transitt- og asylmottak, barnevern, alle ansatte i hjelpeapparatet får økt kunnskap om 

menneskehandel og følger spesielt med på barn og unge og deres situasjon. 

Kompetanseheving generelt er viktig for å forebygge menneskehandel, særlig innsikt 

indikatorer for å identifisere mulige ofre. 

 Barn som bor på transittmottak skal ha tilbud om meningsfulle aktiviteter og gode 

opplevelser sammen med norske barn og unge i lokale lag og foreninger. Det gir 

også lokalsamfunnet en mulighet til å gjøre noe meningsfullt for andre.  

Beboerne er fra forskjellige land og kulturer og har med seg mye traumatisk ballast til 

Norge. Gjennom fysiske og praktiske aktiviteter sammen med norske i alle aldre får 

alle parter kjennskap til hverandre og skaper trygghet i fellesskap. Dette kan bidra til 

å bryte ned fordommer og skepsis mot det «ukjente» og til økt toleranse og respekt 

mellom involverte. Et eksempel er Hvalsmoen transittmottak hvor man integrerer 

lokalsamfunnet i mottaket, Aktiv Soroptimist. 

 Alle barn under 18 (og ikke bare de under 15 år), bør være under barnevernets 

omsorg.  

 KOMs rolle bør justeres i samsvar med forslaget fra GRETA for å sikre alle ofre får 

det samme tilbudet.  

 Netthandel om seksuelle tjenester, hva kan gjøres? Dette bør bli viet spesiell 

oppmerksomhet i den nye handlingsplanen fordi nettilbudene er utbredt, og fordi 

tilbudene er uoversiktlige og slik vanskelig å avdekke. Hvordan kan man bedre 

etterforske bakmenn til de mange "nettbordellene" og få hjulpet kvinner (og noen 

menn) som sendes landet rundt for å selge sex. Tilbud finnes over hele landet også 

på små steder og er svært uoversiktlig. Med referanse til politiet/hjelpeapparatet i 

Kristiansand er det mye som tyder på at det bak nettannonsene står andre og styrer 

dette, ofte fra utenlandske servere. Annonsene som ofte er på norsk og engelsk, er 

språk som et flertall av ofrene ikke behersker. Politi og hjelpeapparat følger markedet, 

bestiller ”time” og prøver å få kontakt med kvinnene, men ettersom de oppholder seg 



kort tid på hvert sted, er det ikke lett å bli kjent med og vinne deres tillit. Hotellene er 

blitt flinkere og mer bevisste til å melde fra, og politiet gjør eiere av hus og leiligheter 

oppmerksom på at de kan tiltales etter hallikparagrafen. 

 
Som vedlegg følger resolusjonen fra soroptimistenes representantskapsmøte 30.5.2015 som 
også ble sendt justis- og beredskapsministeren og leder og nestleder i Stortingets 
justiskomité. 
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